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 الباب الثاين

 النظرايت

 اللغة العربية يحماوالت مدرس . أ

ىي إجتهاد  (KBBI) تعريف احملاوالت يف قاموس إندونيسيا الكبَت

األنشطة الذي يكّد إىل القوة واألفكار لتوصل األىداف. احملاوالت تعٍت 

ابإلجتهاد، والعقل، واإلختيار  لتحصيل اذلدف، وحل ادلشكالت وتبحث عن 

وأيضا تعريف احملاوالت  ىي اجلزء الذي يلعبو األشخاص أو اجلزء  1ادلخرج.

 .2من ادلهمة الرئيسية الذي غلب بتنفيذىا

عموما ىو ادلعلم وادلدبر لتعليم الطفولة يف سبيل  درسوتعريف ادل

 Dri)وقال دري أمتاكى  3ادلدرسة أو التعليم الرمسي واالبتدائي والثانوي.

Atmaka)، ىو الشخص الذي لو ادلسؤول لتقدمي ادلساعدة للطالب  درسأن ادل

يف التطور عن البدين أوالروحي. لكي ربقيق مستوى النضج تكون قادرة على 
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الوقوف نفسها للكفاءة بواجباهتا كمخلوقات هللا وادلخلوقات اإلجتماعية 

 4.وادلخلوقات الفردية ادلستقلة

الذي  ىو  درسفإن ادل ،(Sudarwan Danim)وقال سوداروان داًل 

ادلعلم ىو  ،(Zamroni)مث قال زمروين  5يكون قدوة  وربديد للطالب وبيئتهم.

 6الذي لو دور مهم يف تصميم اسًتاتيجيات التعلم ادلستخدمة.

 واإلجتهاد هداجلن احملاوالت ىو من ذلك الفهم، ؽلكن أن نستنبط أ

ىو الذي لو دور مهم يف توفَت التعليم  درسلتحصيل اذلدف ادلعُت. وادل

 يى درسدلساعدة الطالب يف التطور البدين والروحي بتوصيل ادلعرفة. وزلاولة ادل

يبلغ أىداف التعليم الطالب ل تدريسيف  درسالذي يستعمل ادل كل إجتهاد

 ادلعُت. 

 ي:ىدور ادلدرس يف عملية التعليم 

 فصلالكمدير   درسادل .1

إدارة الفصل   أن يقدر ادلعلمعلى غلب  ،الفصليف دوره كمدير 

أىداف العملية التعليمية  يواجو إىل دريسيكون الت لكيكبيئة تعليمية 
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وكمية تعلم الطالب يف  مزية. تعتمد دريسويكون دائًما شلتًعا لعملية الت

العامة واجلو يف الفصل.  حوالالفصل على ادلعلم والعالقة بُت الطالب واأل

ألنشطة  صلالفم مرافق ستخديو ر وفيىو  لالفصإدارة يف اذلدف العام 

 .يدةاجلنتائج الالتعلم والتعليم لتحقيق 

 يّسرادلوسيط و الك  درسادل .2

التعليمية ألن  كافة عن وسائلمعرفة وفهم   درسوسيط، لدى ادلالك

 .م فعاليةيوالتعل تعلمال ةعمليتصال جلعل اال لةالتعليمية ىي أ لالوسائ

على العمل على موارد تعليمية مفيدة تقريًبا،  درةق درسادل لديكميّسر، و 

 1.ميوالتعل علمودعم ربقيق األىداف وعملية الت

 تااىرادلك  درسادل .3

على ويستطيع  مادة الدراسيةدرس، يتقن ادلعلم ادلتااىر أو ادلك

ها توصيلتطوير وربسُت قدرة ادلعرفة لديو، ألنو سيحدد نتائج التعلم اليت 

 1.الطالب
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 ادلقيمك  درسادل .4

مقيًما جيًدا دلعرفة األىداف اليت  درسادليصبح  دريسالتيف عملية 

نجاح ال أن يعرف درسدلامتت صياغتها قد ربققت أم ال. وابلتايل ؽلكن 

ادلستخدمة يف عملية  طريقةوربقيق األىداف، وتعيُت الدروس وفعالية ال

 9.دريسالت

 لتعلماكمصدر   درسادل .5

جيًدا،  مادة الدراسيةاجليد عندما يتمكن من إتقان  درسيقال ادل

لطالبو. كل ما يسأل عنو الطالب حول  التعلممصدر ك قد فعل حىت

 11.لتيقناب ستطيع أن غليب، سيقد علموالذي  مادة الدراسية

 الطالب رغبة  . ب

 مفهوم الرغبة  .1

 :بعض ادلفاىيم عن الرغبة اليت  قد عرب عنها اخلرباء

إن الرغبة ىي ميل   (Syaiful Bahri Djamarah)مجرة. قال شيف البحر أ

دائم إىل االىتمام ببعض األنشطة وتذكرىا. شخص مرغب ابلنشاط 

سوف ينتبو إىل ىذا النشاط ابستمرار مع السرور. وبكلمة أخرى، 
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الرغبة ىي الشعور ابلتفضيل والشعور ابالىتمام بشيء أو نشاط دون 

 .11األمر

الرغبة ىي الشعور ابلتفضيل والشعور  (Slameto). وقال سالميطى ب

 12.ابالىتمام بشيء أو النشاط، دون األمر

تتعلق الرغبة أبسلوب احلركة الذي  ، (Crow and Crow)وقال كراو وكراو ج.

يشجع شخًصا ليواجو مع األشخاص أو األشياء أو األنشطة أو 

 13.اخلربات اليت ػلفزىا النشاط نفسو

قد عرب اخلرباء أعاله، وؽلكن أن من بعض مفاىيم الرغبة اليت 

نستنبط أن الرغبة ىي الشعور ابلفضول، والشعور السعادة واالىتمام بشيء 

 .أو نشاط ما يشجع الشخص ليعمل النشاط دون إكره لو

 وأنواع الرغبة .2

يف كتاب علم النفس التعليمي الذي   (M. Buchori)عند م. خباري  

تنقسم  ،(Drs. H. Makmum Khairani)كتبو الدكاترة احلاج مأموم خَتاين 

 14الرغبة إىل نوعُت ، علا:
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 الرغبة البدائيةأ. 

تسمى الرغبة البدائية ابلرغبة البيولوجية، مثل احلاجة إىل الطعام 

والشراب، واحلرية يف التعامل وخالفهم. لذلك يتضمن ىذا النوع من 

 .احلاجة ادلباشرة للحفاظ على الكائن احلي

 الرغبة الثقافية . ب

تسمى الرغبة الثقافية ابلرغبة اإلجتماعية صدر من عملية التعلم. 

 إذا الرغبة الثقافية ىنا أعلى قيمة من الرغبة البدائية.

 خصائص الرغبة .3

إىل ثالثة أشياء،   (Slameto) تنقسم خصائص الرغبة عند سالميطى

 15:وىي

 . اإلىتمام عن ادلفعولأ

 . التشجيع يف إقامة العالقة األقربب

 الشعور ابلسعادة إىل ادلفعول. ج

 وظائف الرغبة .4

 16:ىي كما يلي، (Sardiman)وظائف الرغبة وفقا لسردمان 
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 .. شجع اإلنسان على العمل، أي كمحرك يطلق الطاقةأ

 .. ربديد اذباه العمل، أي إىل وجو األىداف ادلراد ربقيقهاب

 .. اختيار األعمل، أي ربديد األعمال لتحقيق األىدافج

 ادلؤثرة ابلرغبةالعوامل  .5

 (Slameto) 17  العوامل ادلؤثرة ابلرغبة عند سالميطى كما تلي: 

 العوامل الداخلية . أ

 .العوامل اجلسمانية مثل الصحة والعجز .1

 .. العوامل النفسية مثل االىتمام والرغبة والنشاط2

 العوامل اخلارجية  . ب

بُت أفراد العوامل العائلية مثل طريقة أتديب الوالدين والعالقات  .1

األسرة واجلو ادلنزيل وحال االقتصادي لألسرة وفهم الوالدين وخلفية 

 .الثقافية

العوامل ادلدرسية مثل طريقة التعليم ومنهج التعليم والعالقات بُت  .2

 .ادلعلم و الطالب وانضباط ادلدرسة وأدوات التعلم وحال ادلبٌت
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 اللغة العربية تعليم . ج

 لكل يكون حيث والتعليم، التعلم علا عنصرين، عن ينفصل ال التعليم

اللغة  دريستومعٍت من  .البعض بعضهم عماديتو  ريتأث حىت وثيقة عالقة منهما

 الطالب حىت حد أعلى إىل ادلدرس هبا يقوم اليت التعليم أنشطة ىو العربية

 على يساعد حىت ،اجيد التعلم أنشطة يفعل معينة جنبيةاأل لغةال يدرس الذين

       11.جنبيةاأل لغةال تعلم دفاذل بلوغ

 التعلم .1

 مفهوم التعلم ( أ

التعلم ىو عملية النشاط وعنصر األساسي يف تنفيذ كل نوع 

من مستوايت التعليم. وىذا يعٍت أن النجاح أو ربقيق األىداف 

التعليمية يعتمد على عملية التعلم اليت ؽلر هبا الطالب، حينما يدرس يف 

 .19أو عائلتو ادلدرسة أو يف بيئة منزلو

يف كتابو  (Barlow)كما قال ابرلو  ،(Skinner)وفًقا لسكينر 

Educational Psychology: The teaching-Learning Process،  يقال
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19

 Ibid, hal. 11 
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رأي يف بيان إغلاز، أن إن التعلم ىو عملية تكييف ابلتقدمي. يعربىذا ال

 .عملية التكييف السلوكي التدرغلي التعلم ىو

 The Psychology of يف كتابو (Hintzman) وقال ىينمان

Learning    and Memory  أن التعلم ىو تغيَت يف الكائن احلي بسبب

اخلربة اليت ؽلكن أن تؤثر على سلوك الكائن احلي. وادلعٌت أن التعلم ىو 

التغيَت يف الكائن احلي )اإلنسان أو احليوان( بسبب اخلربة اليت ؽلكن أن 

التعلم ىو   ،(Morgan)وقال مورغان  .20احلي تؤثر على سلوك الكائن

كل تغيَت مستقر نسبيا يف السلوك الذي يقع نتيجة للممارسة أو 

 21.اخلربة

من بعض الفهم للتعلم أعاله، ؽلكن أن أنخذ اإلستنباط بو أن 

التعلم ىو تغيَت يف السلوك الفردي الذي ينتج عن ادلمارسة واخلربة اليت 

 .قد مر
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 خصائص التعلم ( ب

 Burhanudin dan)خصائص التعلم من برىان الدين ووحيٍت

Wahyuni) 00، وىي: 

 يتميز التعلم بتغَت السلوك (.1

 تغيَت السلوك دائمة نسبيا (.2

ال غلب مالحاة لتغيَت السلوك حينما غلري عملية التعلم، فهذه  (.3

 التغيَتات شلكنة

 تغيَت السلوك ىي نتيجة ادلمارسة أو اخلربة (.4

 يعطي اخلربة وادلمارسة التأييد (.5

 لتعلمابالعوامل ادلؤثرة  ( ج

، قسمانإىل   (Purwanto)فروانطىعند  لتعلمابتقسيم العوامل ادلؤثرة 

 02وعلا:

العوامل ادلوجودة يف الكائن تسمى ابلعوامل الفردية. تشمل  (.1

العوامل الفردية: عوامل النضج أو النمو، عوامل الذكاء، عوامل 

 .ادلمارسة واإلمتحان، وعوامل التحفيزية، والعوامل الشخصية
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 Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran.., hal 19 
53

 Ibid, hal. 31 
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العوامل خارج الفرد تسمى ابلعوامل االجتماعية، وىي: عوامل  (.2

يفية تعليمها، عوامل األدوات ادلستخدمة العائلة، وعوامل ادلعلم وك

يف التعليم والتعلم، عوامل البيئة والفرص ادلتاحة، وعوامل التحفيزية 

 االجتماعية.

 عناصر التعلم ( ج

 02:كما يلي ،(Cronbach)عناصر التعلم وفًقا لكرونباخ 

 الغرض، (.1

 االستعداد، (.2

 الوضع، (.3

التفسَت، وىو رؤية العالقة بُت مكوانت وضع التعلم، نارة ادلعٌت  (.4

 يف توصل األىداف،

اإلجابة من التمسك نتائج التفسَت. ؽلكن ىذه اإلجابة ىي  (.5

 التجربة واخلطأ أو اجلهد احلسايب،

 النتيجة، أن كل جهد سيحصل النتيجة، و (.6
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 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (edisi revisi), (Bandung: PT Refika 

Aditama, 5114), hal. 11 
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إنفعال الفشل ، ؽلكن أن يسبب مشاعر احلزن، وأنزلة احلماسة،  (.7

 .أو ينبغي أن يكون أيقظ احلماسة ليكسف الفشل

 التعليم .2

 يف ادلدرب أو احملاضر أو ادلعلم بو يقومالذي  نشاط عليم ىوالت

 معٌت إىل نارابل. الطالب تعلم أنشطة لتشجيع وإدارهتا التعلم بيئة إدارة

 55(.النقل) التسليم عملية ىو التعليم جوىر فإن ،عليمالت

 هبا يقوم اليت ادلعقدة األنشطة كل ،(Nasution)يف رأي انسوتيون 

 عملية حىت تقع طالبالمع  وربطهاجيدا  البيئة إدارة أو تنايم يف ادلدرس

يهدي الطالب يف عملية التعلم والتعليم   ،(Usman) عثمان ويف رأي. التعلم

 وادلوادعالقتو مع الطالب  يف البيئة لتنايم زلاولةدبعٌت أن التعليم ىو 

 56.التعلم عملية إىل تؤدي اليت الدراسية

                                                           
55 Dadang Sukirman, Keterampilan Dasar Mengajar, 
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esponsecontentdisposition=inline33B351filename33DKETERAMPILANDASARMENGAJAROl

ehDadang.pdf, diakses pada tanggal 5 januari 5151 pukul 1011 
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 بو يقوم نشاط ىو عليمالت أن اإلستنباط ؽلكن أعاله، ادلفهوم من

 مالتعل أنشطة يف الطالب وتوجيو التعلم بيئة إدارة يف احملاضر أو ادلعلم

 .ميوالتعل

 عليمالت عملية يف ادلؤثرة العوامل .3

 51:وىي عليمالت عملية إىل تؤثراليت  عواملال ثالثة ىناك

 أو ادلادة عرض على ادلدرس مساعدة يف تدريسال وسائل تؤثر .( أ

 تستخدم فعالة،التعلم والتعليم  عملية تنشاء حىت للطالب ادلوضوع

 .وكفاءة فعالية أكثر الطالب تعلم عملية مع األىداف لكي الوسائل

 وىذا ،والتعليم والتعلم أنشطة اإلسراع يف مهم دور عليمالت لطريقة .( ب

 سلتلفة طرق تستخدم أن غلب اجليدة والتعلم التعليم عملية أن يعٍت

 ختلفةادل طرقال اختيار ىي درسادل مهمة احلالة، ىذه يف. متنوعةو 

 .دريسالت ىدافومطابع أب فعالة تعلمالو  تعليمال عملية علجل ناسبةادل

 التعليم عملية فعالية عرفةودلبلوغ التعليم أم ال  دلعرفة التقومي وظائفج.( 

 نتائج ادلدرس يعرف لن ميالتقو  بدون. ادلعلم هبا قامقد  اليت والتعلم

                                                           
51 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran 

Islam, vol. 31 no. 1, 5115, hal. 13 
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 وال تعليمو إجراءات يستطيع أن يقوم وال الطالب حققها اليت التعلم

 .لتحسينها إجراء يوجد

 اللغة العربية عليمرغبة الطالب يف ت . د

العربية ىي علة يف تعلم اللغة العربية اليت ؽلكن أن م اللغة يالرغبة يف تعل

لرغبة أتثَت كبَت على ل .تغَت سلوك األفراد يف اذباه إغلايب، يف األخالق أو ادلعرفة

، سيكون الطالب متحمسُت يف متابعة تعليمال . مع الرغبة يفاللغة العربية تعلم

علمون اللغة العربية يتسم اللغة العربية يتعليف  الذين يرغبونالدرس. الطالب 

ابجلد دون إكراه يف األعمال. سيكون الطالب أيًضا نشيطُت على التعلم 

 .ميويشعرون ابلسعادة يف متابعة التعل

م اللغة يوجبانب إىل ذلك، دلعلم دور مهم  يف رغبة الطالب يف تعل

العربية. كمريب، لدي ادلعلم مسؤولية كبَتة يف عملية تعلم الطالب. ستسَت  

 ة التعلم يف الفصل جيدا إذا كان الطالب مرغبُت دبادهتم. لذلك، غلبعملي

  .م اللغة العربيةيتعليف يف ترقية رغبة الطالب  أن يستطعادلعلم  على
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 Syaifulشيف البحر مجرة عند  لتعلمدلعلم لًتقية رغبة الطالب ابزلاوالت ا

Bahri) (Djamarah :28كما يلي   

يقارن بوجود احلاجة لدى الطالب، حىت يريد الطالب أن يتعلموا دون  .1

 .إكراه

. يربط  مادة الدرس ادلقدمة دبشكلة اخلربة لدي الطالب، حىت يسهل 2

 .الطالب يف تقبل الدرس

. يعطي الفرص للطالب ليحصلوا على نتائج التعليمية اجليدة بتوفَت بيئة 3

 .التعليمية اجليدة وادلفضية

 .خدم متنوعة األشكال وأساليب التدريس يف فروق الفردية للطالب. يست4

 29: ىين احملاوالت لًتقية رغبة الطالب،ع (Drs Sukirin)سوكرين توروقال الدك

 ملك اللغة ابلطالقة .1

 . يستطيع يف اختيار الطريقة احملكمة2

 . يستطيع أن تفعيل الطالب3

 . يستطيع أن ذبعل اذلاء4

  ادلناسبة وسائلاختيار ال. يستطيع يف 5

                                                           
51

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar...,  hal. 133 
59

 Sukirin, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1911), hal. 15 
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 م اللغة العربيةيحماوالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية رغبة الطالب يف تعل . ه

طريقة يف ترقية رغبة الطالب الاختيار حماوالت مدرسي اللغة العربية يف  .1

 اللغة العربية عليميف ت

 مفهوم طريقة التعليم .( أ

يرتبط م ىي مستوى لتخطيط الربانمج الشامل يطريقة التعل

ارتباطًا وثيًقا خبطوات تقدمي ادلادة الدراسية من الناحية اإلجرائية ، 

 30وليس يف تعارض مع بعضهم البعض وليس يف تعارض مع ادلدخل.

 أنواع طريقة تعليم اللغة العربية .( ب

 تنقسم طريقة تعليم اللغة العربية إىل مخسة أقسام، وىي:

 طريقة القواعد والًتمجة (1

مجة ىي طريقة اليت تركز على التحليل طريقة القواعد والًت 

النحوي وحفظ ادلفردات وترمجة اخلطاب وشلارسة الكتابة. جانبان 

مهمان من طريقة القواعد والًتمجة: أواًل ، الكفاءة  على القواعد ؛ 

 31.واثنيا، الكفاءة على الًتمجة

 
                                                           

31
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 5111), hal. 161 
31

 Ibid, hal. 111 
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 طريقة ادلباشرة (2

الطريقة اليت ال هتتم هبا العناصر النحوية، ألن الضغط 

األساسي ىو كي الطالب مهَتة  يف استخدام اللغة األجنبية 

ادلدروس، وليس مهَتين عن اللغة ادلدروس. هتدف طريقة ادلباشرة 

إىل كفاءة الطالب من التواصل مع اللغة األجنبية ادلدروس مثل أىل 

 32.اللغة

 طريقة السمعية (3

طريقة السمعية ىي طريقة لتأسيس نفسك على ىيكل   

كتضمُت ، تؤكد ىذه الطريقة على دراسة ووصف اللغة تعليم اللغة.  

اليت سيدرس بناام الصوت )علم األصوات(، مث ناام تكوين 

 33الكلمة )مورفولوجيا( ، وناام تكوين اجلملة )بناء اجلملة(

 طريقة القراءة (4

هتدف طريقة القراءة إىل تركيز الكفاءة على قراءة نصوص 

 الشفوية والكتابية إىل لغة اللغة األجنبية بسهولة دون الًتمجة يف

                                                           
35

 Ibid, hal. 111 
33

 Ibid, hal. 115 
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الطالب، ولكن مباشر  إىل فهم احملتوايت ادلوجودة يف نصوص اللغة 

 34.األجنبية

 طريقة اإلنتقائية (5

ادلقصود طريقة اإلنتقائية ىو ليس ذبمع مجيع الطريقة  يف 

وقت واحد، ولكن ؽلكن الطريقة ادلعينة  أن تستطيع لتوجو القصور 

حسب احلاجة على أىداف التعلم،  ابلطريقة األخرى. امجع ىنا

 35.وطبيعة مادة الدراسية، وكفاءة الطالب، وحالة ادلعلم

 أنواع طريقة التعليم .( ج

 ة التعليم إىل تسعة أقسام، وىي: تنقسم طريق

 طريقة احملاضرة (1

طريقة احملاضرة ىي طريقة التدريس بنقل ادلعلومات وادلعرفة شفهيا 

 36.إىل الطالب الذين يتبعون بشكل السليب

 

 

                                                           
34

 Ibid, hal. 195 
35

 Ibid, hal. 196 
36

 Bukchari Alma, Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar), 

(Bandung: Alfabeta, 5119), hal. 45 
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 طريقة ادلناقشة  (2

 (Buchari طريقة ادلناقشة وفًقا دلهيبُت شاه يف كتاب خباري أدلى

(Alma   ىي طريقة التدريس اليت ذلا ارتباطًا وثيًقا حبل

 .37ادلشكالت

 طريقة التحقيق  (3

الغرض العام من شلارسة التحقيق ىو مساعدة الطالب على تطوير 

ي األسئلة وحصول االنضباط الفكري وادلهارات الالزمة أبعط

 38.اإلجاابت على أساس فضوذلم

 طريقة السؤال واجلواب  (4

طريقة السؤال واجلواب ىي طريقة التدريس اليت يقع احلصول 

ادلباشر ثنائي االذباه ألنو يف وقت السواء يوجد احلوار بُت ادلعلم 

 .والطالب

 طريقة لعب األدوار  (5

ورًا وعرض الغرض من طريقة لعب األدوار ىو إعطاء األطفال د

 39.دورىم أمام الفصل

                                                           
31

 Ibid, hal. 41 
31

 Ibid, hal. 51 
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 تدريبطريقة ال  (6

ىي طريقة التدريس إبعطاء التمارينات للطالب  تدريبطريقة ال

 41.الكتساب ادلهارة

 طريقة الغناء (7

ىي طريقة  (Susilawati)عند سوسيلووايت  طريقة الغناءمفهوم من 

التعليم يتم عن طريق الغناء، ابستخدام صوت شنيع، ونربة لطيفة، 

  41وكلمات سهولة  يف حفاها.

 طريقة العصا ادلتكلم (8

قال كوسنادي يف كتابو "طريقة التعليم التعاوين: استخدام أدوات 

spss  وكاتب الفيديو" ، فإن طريقة العصا ادلتكلم تشجع الطالب

على التعبَت عن آرائهم. يبدأ التعليم هبذه الطريقة بشرح ادلدرس 

للموضوع ادلراد تعلمو. إعطاء الطالب الفرصة لقراءة ادلادة وربديد 

ادلوعد النهائي للتعلم حىت يتم تنفيذ العصا ادلتكلم. مث يعطي 

                                                                                                                                                               
39

 Ibid,  hal. 13-14 
41 R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

5111), hal. 116-111 
41

 Susilawati, Penerapan Metode Bernyanyi dalam Meningkatkan Kecerdasan berbahasa 

pada Pendidikan Anak Usia Dini, jurnal Empowerment, vol. 4 No. 5, 5114, hal. 141 
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شوائي وغلب على الطالب حامل عصا ادلدرس العصا بشكل ع

 42اإلجابة على أسئلة ادلدرس.

 عليمإختيار طريقة التد.( 

، غلب على ادلعلمُت االنتباه إىل طريقة لًتقية فعالية التعليم

التدريس وظروفو. كلما الطريقة أفضل، كلما كان أكثر فعالية ربقيق 

 43.اذلدف

 :يدة، وىياجلالطريقة  يف اختيارىناك العوامل ادلؤثرة   

 اذلدف .(1

صبح التوجيهية الرئيسية يف يف احلقيقة ي، األملأو  دفاذل

ادلراد  دفذلتوفيقا اب طريقةعلى الب ذبالتدريس.  طريقةاستخدام 

طريقة غلب ال، عند اختيار العكس. لذلك من ، وليسربقيقها

 44.ادلراد ربقيقها ابستخدام الطريقة دفعلى اذل توفيقا

 

 
                                                           

45 Kusnadi, Metode pembelajaran kolaboratif: penggunaan tools spss dan video scribe, 

(Jawa Barat: Edu Publisher, 5111), hal. 51 
43

 Bukchari Alma, Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar), 

(Bandung: Alfabeta, 5119), hal. 15 
44

 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 5114), 

hal. 111 
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 رافقادل .(2

 عليمالت الطريقةادلرافق ىي األشياء اليت تؤثر على اختيار 

كتملة تدعم تعلم الطالب يف ادل رافق ىي والتعلم وربديدىا. ادل

التعليم  طريقة ادلدرسة. مرافق التعلم كاملة أو ال تؤثر على اختيار 

 45.والتعلم وربديدىا

 الطالب .(3

يسبب  يف ىذه احلالة، ػلتاج ادلعلم إىل معرفة فروق الفردية

فيما يتعلق هبذا اختالف الفردي ،  .من ادلواىب واختالف البيئة

ؽلكن أن نقول أنواع سلتلفة من البشر ، وينار إىل ىذا التصنيف من 

 :نقطة حصول شخص ما على رد عن شيء ما ، وىو

نوع البصري، وىو أسهل احلصول على ردود عن شيء من  (أ.

 .البصر

ل على ردود عن شيء من نوع السمعي، وىو أسهل احلصو  (ب.

 .السمع

                                                           
45

 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 5119), hal. 14 
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نوع احملرك، وىو أسهل احلصول على ردود عن شيء من احملرك  (ج.

 )حواس احلركة(.

 احلال .(4

ىو حالة عملية التعلم. ىل حالة يف عجلة  العامل احل

دلتابعة الوقت ادلستهدف، أم ىناك وقت فراغ كافة. ىل ربتاج 

 .دوة وما إىل ذلكإىل التدريس ابستخدام احملاضرة وادلناقشة والن

 درسادل .(5

يف التدريس ىو ربديد طريقة لتحقيق ىذا  درسىدف ادل

اذلدف قدر اإلمكان. إذا أدرك ادلعلم أن اذلدف اخلص ادلراد 

ربقيقو غلب أن ؽلر بعملية يف احلال، فسيكون واضحا أنو ذلذا 

 46.الغرض واحلال اخلصة سيستخدم طريقة معينة

 الدراسية واد ادل .(6

نتباه إىل ادلواد إ درس، على ادلعليمالت يقةربديد طر  يف

قادرًا  درسادل على مثل احملتوى والطبيعة والنطاق. غلب دراسيةال

إىل عناصر ابلتفصيل يف خطة التعلم.  دراسيةعلى وصف ادلواد ال

                                                           
46

 R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., Perencanaan Pengajaran..., hal. 15-11 
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 قائقاحلعلى  إذا كانت ادلادة ربتوي، ياهر إىل العناصرابلنار 

 ةهار على ادل ربتويو العقلية إلتقاهنا أتتطلب فقط  الطاقةو 

 .ركيابحلتتطلب  ةعادالو 

 طريقةاللكل  ادلزااي والعيوب .(7

. لذلك ال نقيصةو  فضيلةذلا  دريسكل طريقة الت

نقص أو أ الطريقة فضلأبطريقة ال أن يستخلصدلدرس ا ستطيعي

حدود نقاط و معرفة  ىييف ربديد الطريقة  درسمهمة ادل .الطريقة

 41.سيستخدمها ادلدرسلطريقة اليت ل نقيصةوال فضيلةال

يف ترقية رغبة الطالب وسائل الاختيار مدرسي اللغة العربية يف حماوالت  .2

 اللغة العربية يف تعليم

 مفهوم وسائل التعليم .( أ

وسائل التعليم ىي مجيع أشكال احملرك والوسائل اليت يقدمها 

وفًقا لربيج يف كتاب  (Brigg)ادلعلم لتشجيع تعلم الطالب. عند بريج 

، إن الوسائل مجيع الوسائل تقدؽلة (Ahmad Rohani)أمحد روحاين 

الرسالة التحفيزية مناسبة للتعلم، ادلثال: الوسائل ادلطبوعة والوسائل 

                                                           
41

 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 5116), hal. 96-91 
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يف ىذا الوقت، غلب أن تستخدم  48اإللكًتونية )األفالم والفيديو(.

لدراسية، بشعار التعلم عملية التعلم رلموعة متنوعة وفًقا لطبيعة ادلادة ا

  49من ادلصادر ادلتنوعة )رلااًن(، كي يتم ربقيق الكفاءة ادلتوقعة جيًدا.

 أنواع وسائل التعليم .( ب

 :تنقسم وسائل التعليم إىل ثالثة أقسام، وىي

 سمعيةوسائل الال  (1

وسائل الصوتية ىي كل شيء اليت ؽلكن أن تستعمل لتسهيل تعلم ال

حاشة السمع. ادلثال، اللغة، اللغة يف التقاطها وىضمها من 

ومسجلة األشرطة، وراديو الًتانزستور، والتلفزيون، ومعمل اللغة، وما 

 .إىل ذلك

 وسائل البصريةال (2

وسائل البصرية ىي كل شيء اليت ؽلكن أن تستعمل لتسهيل عملية ال

تعلم اللغة يف التقاطها وىضمها من خالل حاشة البصر. ادلثال 

واألمساء ادلقلدة ، والصور، والسبورات، وما إىل األمساء األصلية، 

 .ذلك
                                                           

41
 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal. 5 

49
 Muhamad Zaini, Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi, 

(Surabaya: elKAF, 5116), hal. 11 
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 وسائل السمعية البصريةال (3

وسائل السمعية البصرية ىي كل شيء اليت ؽلكن أن تستعمل ال

لتسهيل تعلم اللغة يف التقاطها وىضمها من حاشة السمع البصر. 

 50.ادلثال التلفزيون ومعمل اللغة وشبكة الدولية وما إىل ذلك

 ائل التعليم ودورىا.ج.( وظائف وس

 :كما تليوظائف وسائل التعليم  

 ألة جلعل حال التعليم والتعلم الفعال (.1

 يسرع عملية التدريس (.2

 رفع على دافع تعلم الطالبي (.3

 51يرفع على عملية التدريس (.4

 كما يلى:  دور وسائل التعليم

 وضح لتقدؽلي الرسالة حىت ال تكون لفاية للغاية .(1

 التغلب على قيود ادلساحة والوقت واحلواش (.2

ابستخدام الوسائل التعليمية مناسب ومتنوع، ؽلكن التغلب على  (.3

 55.سلبية الطالب
                                                           

51
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.., hal. 551 

51
 Tejo Nurseto, Membuat Media Pembelajaran yang Menarik, Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, vol. 1, no. 1, 5111, hal. 51 
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 وسائل التعليمإختيار د.( 

 :ادلتعمدة يف اختيار الوسائل، وىيالعوامل 

 دفاذل (1

ػلدد  توجيو. ألنو دريسإصلاز النهائي لعملية الت اذلدف ىو

 53.دريسىداف التالوسائل ادلختارة توافق أب. دريساذباه الت

 طالبعدد الب ناسبةم (2

االعتبارات ادلهمة ينبغي عدد الطالب يف فصل واحد أحد 

 .التعلم وسائليف اختيار  درسوالتفكَت النقدي للم

 درسادل ءةكفاب مناسبة (3

. خاصة كفاءتوبمناسب  دريسالت لوسائ درسأن ؼلتار ادل

 .54من حيث تشغيلو
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 Putri Kumala Dewi dan Nia Budiana, Media Pembelajaran Bahasa: Aplikasi Teori 
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 دراسيةادلواد الو وسائل بُت ال ناسبةم (4

. مواد دراسيةوسائل وادلواد الال توصيلل دراسيةادلواد ال يؤبو

وسائل اليت تدعم عملية ال يعطىللطالب  إذا  لفهم التدريس سهلة

 .واد الدراسيةادل تعلمعند  طالبلل دريسالت

 الطالبخصائص و  لالوسائ مناسبة بُت (5

ذلذا السبب، ػلتاج . ئلدبن يستخدم الوسا درسادل هتمي

 .55إىل ربليل خصائص وأظلاط التعلم للطالب درسادل

 لخصائص الوسائ (6

ادلزااي والعيوب، ، ما ىي ادلهم معرفة خصائص وسائلمن 

ها؟ لن بلغألىداف اليت سنإىل ا موافقاليت سنختارىا  لىل الوسائ

ال نعرف جيًدا خصائص كل جيًدا إذا ستطيع أن طلًت الوسائل ن

 .لوسائال

 وقتال (7

ل أو الوسائ ألداء احملتاجالوقت ىنا ىو كم من الوقت 

 ، يكفي؟لدينا، وكم من الوقت اليت سنختارىا صنعها

                                                           
55

 Satrianawati, Media dan Sumber Belajar, (Yogyakarta: Deepublish, 5111), hal. 31 
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 لفةتكال (8

كفاءة وفعالية الىو زايدة  لالغرض من استخدام الوسائ

مضيعة.  ، إذا كانت لنستخدم الوسائ ادلعٌت . أاي كان دريسالت

 .نا أن نفكر فيومعيار الذي غلب عليعامل التكلفة ىو لذلك 

 وفرةال (9

يف ادلدرسة أو يف  أو ،حولنااليت ضلتاجها  التعليموسائل 

، فهل ىناك القدرة والوقت علينا أن صلعلها أبنفسناالسوق؟ إذا 

 56صنعها؟لووسائل قوة وال
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